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Britiske love gælder ikke i City 
of London. City of London 

Corporation har sin egen statslig-
hed, sine egne love og overvåger 
sig selv. Byens managere hand-
ler med værdipapirer og valuta 
på tværs af alle grænser; men in-
gen domstol kan retsforfølge dem, 
og ingen regering kan kontrollere 
dens forretninger.

”Storbritanniens konge har lagt 
hindringer i vejen for retsudøvel-
sen. Kongen har gjort dommere 
afhængige af sin vilje. Han har 
oprettet mange nye forvaltninger 
og udsendt sværme af embeds-
mænd for at chikanere vort folk 
og øge sin formue. Han har ud-
plyndret vore have, hærget vore 
kyster, afbrændt vore byer og 
ødelagt vort folks liv.
Vi, de Forenede Staters folk, fast-
lægger og opretter denne forfat-
ning for at skabe en mere fuld-
kommen union, for at skabe 
retfærdighed, muliggøre et fæl-
les forsvar, øge den almindelige 
velstand, fremme almindelig vel-
færd og sikre frihedens velsignel-
ser for os selv og vores efterkom-
mere. - Vi anser disse sandheder 
for selvindlysende, at alle men-
nesker er skabt lige, og at de af 
deres Skaber har fået visse umi-
stelige rettigheder, heriblandt ret-
ten til liv, frihed og stræben efter 
lykke. Til støtte for denne erklæ-
ring og i tryg tillid til det gud-
dommelige forsyns beskyttelse, 
forpligter vi os overfor hinan-
den med vore liv, vore formuer 
og vor hellige ære”.

Dette, som jeg har citeret forkor-
tet, er den stærke vision, som den 
amerikanske forfatnings fædre 
havde i året 1887. Vi kunne give 
det overskriften ”Lykke gennem 
frihed”. Storbritanniens konge blev 
bestyrtet. Men nyheden om uaf-
hængigheden blev modtaget med 
begejstring af Londons mægtig-
ste mænd, kongens kreditorer og 
ejerne af verdens største bank[1].

Massakren i Boston

I 1767 havde den britiske Kro-
ne indført ”Tea Act”. Bosætterne 
var ikke repræsenteret i det briti-

ske parlament. Derfor kunne Stor-
britannien ikke opkræve skatter, 
så udbytningen foregik med op-
krævning af told. Den 16. decem-
ber 1773 blev skibe fra ”East In-
dia Company” bordet i Bostons 
havn af amerikanske modstands-
folk, som smed ladningerne af te i 
havnen. Britiske soldater greb ind 
og anstiftede en massakre, der er 
gået ind i historien som ”Boston 
Massakren”. Tolden, der blev ind-
krævet med militær magt, blev for-
højet efter massakren. Denne mi-
litæraktion forsvarede ”East India 
Companys” monopol. Dengang 
tjente te som anledning til krig på 

samme måde, som olie gør det i 
dag. Militæret forsvarede de pri-
vate monopoler, nøjagtig som de 
gør det i dag. 

Tea Party-bevægelsen i den ak-
tuelle politik i USA ser massakren 
som udløseren af uafhængigheds-
krigen fra 1775-1776. Det er imid-
lertid en bevidst forskønnelse, der 
skal tilsløre den sande grund: Den 
amerikanske uafhængighedskrig 
blev udløst af den britiske kong 
Georgs forbud imod ”Colonial 
Scrips”[2]. Colonial Scrips var til-
godebeviser, der blev brugt i bytte 
med varer i kolonien. Det var en 
komplementær valuta, der gjor-

de det muligt for kolonisterne at 
købe og sælge varer, men også at 
bruge Pund Sterling-sedlerne fra 
den private ”Bank of England”, 
der blev grundlagt i 1694.

Bankfolkene i London herskede 
over Europa; men Amerika kontrol-
lerede de endnu ikke. I 1828 udtal-
te Hermann Fürst Pückler-Muskau, 
at uden Rotschild-familien kunne 
”ingen magt i Europa føre krig”[3].  
Og Heinrich Heine skrev i 1841: 
”Pengene er vor tids gud, og 
Rotschild er hans profet.” Storbri-
tanniens mest værdifulde koloni 
var blevet gudløs. Sådan måtte det 
ikke blive ved med at være.

The City of London, (Foto: Kloniwotski, Flickr.com, CC BY-SA 2.0)

City of London – verdens 
mægtigste stat.
De færreste ved, at City of London - verdens største finanshandelsplads - er et ekstraterri-
torialt område og ikke hører med til Storbritannien.Når dronningen ønsker at besøge City of 
London, som populært kaldes ”Square Mile”, skal hun anmelde det som til et statsbesøg.

Af Wolfgang Berger
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Et brev fra London

Den 25. juni 1863 skrev brødre-
ne Rotschild et brev fra London 
til de herrer Ikelheimer, Morton 
og Vandergould, på 3, Wall Stre-
et, New York City: ”En vis John 
Sherman[4] har forklaret os, at et 
nyligt udstedt dekret fra Kongres-
sen åbner mulighed for at opnå ge-
vinster ved hjælp af operationer i 
Nationalbanken”. 

Der var vedlagt en kopi af de-
kretet i brevet fra hr. Sherman. 
Åbenbart følger dekretet en plan, 
der blev formuleret af den briti-
ske bankierforening og anbefalet 
til deres amerikanske venner. De-
kretet fortsætter: ”I den forbindel-
se har vi gjort opmærksom på, at 
bankiers fra hele verden vil kun-
ne opnå store fortjenester, hvis den 
bliver lovgyldig.”

Hr. Sherman forklarer, at denne 
lov byder kapitalisterne en enestå-
ende mulighed for at akkumulere 
penge. Loven overdrager næsten 
hele nationens magt over finan-
serne til Nationalbanken.

”Hr. Sherman siger, at der ikke 
kan regnes med modstand fra de 
personer, der forstår systemet og 
er interesseret i profitterne, og hel-
ler ikke fra dem, der er afhængige 
af lovens fordele. 

Imidlertid er den store masse 
af befolkningen intellektuelt ikke 
i stand til at erkende, hvor enorme 
fordele kapitalen vil få af systemet, 
og de vil bære byrderne uden at 
beklage sig, måske uden at ane, at 
systemet er i modstrid med deres 

egne interesser. Deres hengivne 
tjenere, brødrene Rotschild.”[5].

De amerikanske banklove fra 
1863-1865 tildelte nogle af ban-
kerne et monopol på udstedelse 
af pengesedler. Huset Rotschild 
fra London modtog den største 
aktiepost fra den første ameri-
kanske statsbank, der forvaltede 
statsgæld. Af bankens udlån kun-
ne op til 90 % dækkes af statsob-
ligationer.

I 1910 fandt der et strengt 
hemmeligt møde sted mellem 
hæderkronede banker på øen 
Jekyll Island ud for Georgias 

kyst. De undlod at tiltale hin-
anden ved navn for at skju-

le deres identitet for tjenerne. 
Efter tilskyndelserne fra Lon-
don 50 år tidligere forbered-
te de et lovforlag, der skulle 
overdrage det nationale pen-
gemonopol til en privat bank. 

En morder flyver  
til London

Den amerikanske præsident Abra-
ham Lincoln ønskede ikke at stifte 
gæld til bankerne og betale renter. 
Han finansierede borgerkrigen fra 
1862-1865 med scrips, som han 
kaldte ”Greenbacks”. Historike-
ren F. William Engdahl berettede, 
at alle foreliggende beviser i for-
bindelse med mordet på Lincoln 
pegede på bankfolkene fra City of 

London og på huset Rothschild: 
John Wilkes Booths mordforsøg 
var financieret af Judah Benja-
min. Benjamin flygtede til Stor-
britannien, hvor han fik asyl, og 
han levede der, uantastet og vel-
havende, til sin død[6].

I 1910 fandt der et strengt hem-
meligt møde sted mellem hæder-
kronede banker på øen Jekyll Is-
land ud for Georgias kyst. De 
undlod at tiltale hinanden ved 
navn for at skjule deres identitet 
for tjenerne. Efter tilskyndelserne 
fra London 50 år tidligere forbe-
redte de et lovforslag, der skul-
le overdrage det nationale pen-
gemonopol til en privat bank[7].

Præsident William Howard 
Taft, republikaner, ville aldrig 
have underskrevet sådan en lov. 
Bankfolkene købte sig en kandi-
dat til gengæld for at han love-
de, at han ville underskrive så-
dan en lov, hvis de gjorde ham 
til præsident. Det var demokraten 
Woodrow Wilson. De stiftede et 
nyt parti, Progressive Bull Moo-
se partiet, og de støttede partiets 
valgkamp med enorme summer 
for at splitte Tafts republikanere. 
Regnestykket gik op. Wilson blev 
valgt i 1912, og opnåede også fler-
tal både i kongressen og senatet.

Kongresmedlemmerne blev 
nødt til at rejse hjem i deres he-
stevogne mange dage før jul. To 
dage før juleaften blev lovfor-
slaget vedtaget af en næsten tom 
kongres, og få timer senere blev 
det underskrevet af præsident 
Wilson[8].

Den amerikanske ”National-
bank” var grundlagt. Denne bank 
kaldes i dag ”Federal Reserve” 
(forkortet ”Fed”). Den er imidler-
tid hverken føderal eller national, 
men derimod privat, og den tilhø-
rer gennem forskellige mellemled 
nogle mægtige familier. 

Trældommens ulykke

Den amerikanske forfatnings 
fædres vision om lykke gennem 
frihed, forvandlede sig til ulyk-
kelighed gennem trældom. ”Pro-
duktionen” af penge foregår ikke 
længere ved udstedelse af penge-
sedler, men ved salg af statsobli-
gationer. Staten tilskrives et tilgo-
dehavende, som den skal betale 
tilbage med renter. 

Den amerikanske stat er så 
dybt forgældet hos sin ”Fed”, at 
den er handlingslammet - med 
mindre ”Fed” fortsætter med at 
producere de penge, som staten 
har brug for. Det gør den altid på 
det tidspunkt, hvor staten opfyl-
der betingelserne.

Derfor protesterede præsident 
Franklin D. Roosevelt i 1926: 

”Nu har vi kæmpet i fire år 
imod højfinansen og de økono-
miske topchefer, de samvittig-
hedsløse spekulanter og dem, der 
profiterer på krigen. Alle har de 
vænnet sig til at se den ameri-
kanske regering som vedhæng til 
deres forretninger. At blive rege-
ret af organiserede penge er nøj-
agtigt lige så farligt som at blive 
regeret af mafiaen.”[9].

”Fed” har så stor magt, at hver-
ken de Forenede Staters regering 
eller Kongressen og Repræsentan-
ternes Hus har ret til at se dens 
bøger igennem. Den tyske Bun-
desbank råder over verdens næst-
største guldreserver. Den største 
del af disse guldbarrer er lagret i 
”Fed’s” kældre. Også her kan man 
åbenbart ikke foretage en status-
opgørelse, og Bundesbank næg-
ter at oplyse noget om dem. Den 
sidste præsident i USA, der havde 
i sinde at tage magten fra ”Fed”, 
hed John F. Kennedy. Den 4. juni 
1963 underskrev han Executive 
Order nummer 11100, et dekret, 
der ville give den amerikanske 
regering beføjelse til at udstede 

1-dollarseddel fra USA 1862, National Museum of American History (Public Domain)
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sine egne penge, dækket af sølv, 
i stedet for at betale renter for Fe-
deral Reserve Notes. 

I 1963 var der forbigående 
dollar-sedler i omløb fra to for-
skellige udstedere. Originale ek-
semplarer og illustrationer, der 
dokumenterer det, er stadig let-
te at finde. På de statslige penge-
sedler står der i midten for oven 
”United States Note”. På de pri-
vate penge står der ”Federal Re-
serve Note”[10].

Ifølge officielle oplysninger 
blev Kennedy dræbt den 22. no-
vember 1963 af en kugle fra en 
sindsforvirret gerningsmand, der 
handlede på egen hånd. Kenne-
dys stedfortræder og efterfølger, 
Lyndon B. Johnson, suspende-
rede dekret nummer 11100 som 
sin første embedshandling. Stats-
pengene blev taget ud af omløb, 
og siden dengang har ingen præ-
sident i USA turdet blande sig i 
den højere økonomiske politik. 

New York, med byens finan-
sielle centrum Wall Street, er un-
derlagt amerikanske love og ju-
risdiktion. 

I et demokrati er det ubekvem-
me usikkerhedsmomenter for ka-
pitalen. Det er anderledes i et teo-
krati. Det oldgræske theós betyder 
Gud, og kratia betyder styre, dvs. 
at herske. I et gudsvælde hånd-
hæves Guds vilje af dem, der an-
ser sig for at være Guds tjenere!

Lloyd Blankfein, bestyrelses-
formanden for investeringsbanken 
Goldmann Sachs, anser sig selv 
som Guds tjener, og har sagt føl-
gende: ”Jeg er en bankmand, der 
håndhæver Guds værk”. 

Denne bank, som også den 
europæiske centralbank-præsi-
dent Mario Draghi er blevet sko-
let i, skaber ikke noget værk til 
menneskenes fordel. Investment 
manageren Mario Draghi for-
talte til New York Times, efter 
at han havde taget sin afsked, at 
bestyrelsen i verdens største bank 
gjorde nar ad kunderne og kaldte 
dem idioter[11]. 

Vatikanet er ikke  
et demokrati
I antikken kaldte man sumpene 
på den højre bred af Tiberen, mel-

lem den Milviske Bro og den nu-
værende Ponte Sisto for ”Vatika-
net”. I dag er Vatikan-staten med 
sine 44 hektar og ca. 1.000 ind-
byggere den mindste uafhængige 
stat i verden. Paven er både den 
lovgivende, udøvende og døm-
mende magt. 

En naturstensmur på Peters-
pladsen, der forbinder to fløje af 
en søjlegang, udgør statsgrænsen. 
Inden for disse mure kan der af-
vikles forretninger, der kræver 
den allerstørste diskretion. 

”Istituto per le Opere di Religi-
one”, også kaldet Vatikanbanken, 
er i den Hellige Stols besiddelse.

I slutningen af 1970-erne blev 
der afsløret obskure forretninger 
inden for IOR. Den daværende le-
der af ”Istituto”, ærkebiskoppen 
Paul Casimir Marcinkus, hævde-
des at have forbindelser til ma-
fiaen og til sydamerikanske nar-
kokarteller. Vatikanbanken var 
tæt sammenflettet med Banco 
Ambrosiano og dens præsident, 
Roberto Calvi, kendt som ”Guds 
Bankmand”. 

Calvi stiftede postkassefirma-
er på Bahamas og i Panama. Sto-
re summer blev med ærkebiskop 
Marcinkus viden overført fra den 
sydamerikanske kokainhandel via 
disse skinfirmaer. 

Til gengæld for en betaling af 
224 millioner dollars indstillede 
det italienske retsvæsen en under-
søgelse i sammenhæng med Ro-
berto Calvi og Banco Ambrosia-
no. Roberto Calvi blev myrdet i 
London den 17. juni 1982, og sam-

me dag blev hans sekretær Gra-
ziella Corrocher myrdet i Milano. 
Vatikanet er blevet anklaget for 
at stå bag disse mord[12].

Imidlertid er Vatikanet ikke 
underlagt italiensk lovgivning. 
Det er en selvstændig stat. Der-
for har det italienske retssystem 
ikke mulighed for at foretage ef-
terforskning i Vatikanet.

”Istituto per le Opere di Reli-
gione”, også kaldet Vatikanban-
ken, er i den Hellige Stols besid-
delse. I slutningen af 1970-erne 
blev der afsløret obskure forret-
ninger inden for IOR.

The City of London  
Corporation
De færreste ved, at City of Lon-
don - verdens største finanshan-
delsplads - er et ekstraterritori-
alt område der ikke hører med til 
Storbritannien; også selvom City, 
i modsætning til Vatikanet, ikke 
opretholder nogen diplomatisk 
tjeneste. Når dronningen ønsker 
at besøge City of London - som 
populært kaldes ”Square Mile” 
(Kvadratmilen) - skal hun an-
melde sig som til et statsbesøg. 
Ved Kvadratmilens grænse bliver 
hun modtaget af City of Londons 
overhoved.

Siden maj 2008 er Boris John-
son mayor i London. Men City 
of London hører ikke med. City 
of Londons overhoved bærer en 
anden titel: ”Lord Mayor”. Det-
te område med 8.000 indbyggere 
styres af ”City of London Corpo-

ration”. 241 udenlandske banker 
har sæde i City of London. Mæg-
lerfirmaer og investeringsbanker 
fra USA har udflyttet store dele af 
deres kundeformuer hertil. 

For tiden hedder City’s overho-
ved og chef for dens ”Corporati-
on” Sir Alderman David Wooton. 
Han bliver valgt i en valghand-
ling, hvor hver indbygger i City 
har 1 stemme. Imidlertid har virk-
somhederne med sæde i City i alt 
23.000 stemmer, og dermed er de 
altid sikret 3/4 flertal. Lord Mayor 
bor med sin familie i Manson 
House. Han tager imod statsover-
hoveder, regeringsledere, besty-
relsesformænd og multinationa-
le koncerner i City.

Lord Mayor foretager ca. tyve 
rejser til udlandet om året. Her vil 
han gerne overbevise verden om 
”liberaliseringens værdier” og om 
de deregulerede, åbne, globale fi-
nansmarkeders velsignelser. Han 
forherliger Citys finansielle tjene-
steydelser og bestræber sig på at 
tiltrække kapital fra hele verden 
til London[13].

City berøres ikke af britisk 
lovgivning. City of London er 
sin egen statsdannelse, har sine 
egne love og overvåger sig selv. 
Dens managere handler med va-
luta hen over alle grænser, men 
ingen domstol kan røre den, og 
ingen regeringer kan kontrollere 
dens forretninger.

Bankfolk i City siger, at Citys 
”moderne æra” begyndte i 1067 
og er ældre end Parlamentet. Ci-
tys rødder går tilbage til de æld-

Vatikanstaten,  Peterspladsen (Foto: David Iliff. Licens: CC-BY-SA 3.0)
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gamle rettigheder og privilegier, 
som borgerne nød, indtil norman-
nerne erobrede England i 1066. 
Igennem 1000 år har City været 
den vigtigste kilde for udlån af 
penge til monarkerne[14].

Igennem historien har den bri-
tiske regering tvangsindkaldt ci-
vilister til flåden mange gange. 
Men i det 19. århundrede pralede 
Lord Mayor af, at embedsmænde-
ne aldrig har vovet sig ind i City 
for at tvangsindkalde civile[15].

Imperiet forlænges  
af et kup
Det britiske imperiums historie 
er i første række finanskapitalens 
og City of Londons historie[16]. 
På grund af sin særstilling i ko-
lonisystemet har City til alle tider 
været en ”bastion for modstanden 
mod enhver form for regulering 
af kapitalismen”[17].

I 1956 nationaliserede den 
ægyptiske præsident Gamel Ab-
del Nasser Suez-kanalen. Det var 
et alvorligt angreb på Storbritan-
niens overherredømme inden for 
verdenshandelen. Sammen med 
Israel og Frankrig forsøgte Stor-
britannien med militærmagt at 
omgøre dette. Tilbageerobrin-
gen af kanalzonen mislykkedes. 
Pund Sterlings position som le-
dende valuta var truet. 40 % af 

verdenshandelen blev dengang 
afviklet med den britiske valuta.

Den britiske regering var be-
kymret over kapitaludstrømnin-
gen til udlandet, der fulgte efter 
nederlaget. Den ønskede at be-
grænse bevillingen af udenland-
ske lån, også for at dirigere pen-
ge til den indenlandske økonomi.

City’s interesse var ikke den 
indenlandske økonomi, men at 
fortsætte sit verdensherredøm-
me med andre midler: man ville 
fastholde nationerne i gældsbin-
ding - endog selvom det måtte 
føre til industriens sammenbrud 
i den industrielle revolutions fø-
deland. City kunne ikke stille no-
get op imod regeringens forbud 
imod udlandslån i Pund Sterling. 
Så nu bevilgede man i stedet ud-
landslån i dollars.

I 1963 ville USA’s præsident 
John F. Kennedy forhindre det-
te, men han kunne ikke for-

hindre kapitalens masseflugt. 
Siden da samles flugtkapital 
fra hele verden i City of Lon-
don, hvor den legaliseres og 
spreder sig ud for at genero-
bre det tabte verdensrige.

Efter valutaaftalen i Bretton 
Woods var det kun tilladt for na-

tionale centralbanker at udste-
de deres egen valuta. Kun Bank 
Deutscher Länder (den senere 
Deutsche Bundesbank) måtte yde 
lån i D-mark, og kun den ameri-
kanske centralbank ”Fed” måtte 
yde lån i dollars. Men eftersom 
City ikke hørte med til Storbri-
tannien kunne den britiske cen-
tralbank, Bank of England, ikke 
gribe ind. Heller ikke den ame-
rikanske centralbank eller USA’s 
finanstilsyn kunne gribe ind, for 
City hørte heller ikke til USA.

På den måde opstod der i strid 
med internationale valutaafta-
ler et britisk dollarmarked. For-
di City ikke er en del af Storbri-
tannien, bliver det ikke benævnt 
sådan. City ligger imidlertid fak-
tisk ikke på månen, men - som et 
blik på verdenskortet opklarer - i 
Europa. Derfor blev dette finan-
sielle marked benævnt Eurodol-
lar Market. Det er City of Lon-
dons dollarmarked. Det har intet 
at gøre med den meget senere ind-
førte Euro.

Tricket med kædelån

De fleste mennesker har mindst 
en gang stiftet bekendtskab med 
kædebreve: Du sender en infor-
mation til en person og opfor-
drer vedkommende til at videre-
give den samme information til 

ti andre. Hver af dem skal nu vi-
deresende til andre ti, etc. Hvis 
vi regner med en tredjedel over-
lapning, har du teoretisk efter det 
tiende led nået samtlige menne-
sker på planeten.

I City of London hedder dette 
spil ”Re-Hypothecation”, og det 
fungerer på følgende måde: Du 
køber et hus for en halv million 
dollars og optager et lån på dette 
beløb i en af City-bankerne. For-
di du ikke har nogen egenkapi-
tal, pantsætter du huset til ban-
ken og modtager til gengæld den 
halve million. 

Banken har dit hus stående 
som sikkerhed i sine bøger, og 
med denne sikkerhed yder den 
også din veninde en halv million 
til hendes huskøb. Dette hus tje-
ner nu som sikkerhed for et tred-
je hus, som hendes far vil købe. 
Sådan kan spillet blive ved, indtil 
al ejendom i verden er pantsat til 
City of London. Når nogen ikke 
kan betale de aftalte ydelser på et 
lån, tilhører ejendommen banken.

Fordi det er et lukrativt spil 
har mange amerikanere overført 
deres penge til London. Der for-
merer pengene sig hurtigere. I 
1963 ville USA’s præsident John 
F. Kennedy forhindre dette, men 
han kunne ikke forhindre kapita-
lens masseflugt. Siden da samles 
flugtkapital fra hele verden i City 
of London, hvor den legaliseres 
og spreder sig ud for at generobre 
det tabte verdensrige[18].

Navet i det globale  
finanshjul
På en cykel mødes alle hjulets 
eger i navet. Pedalerne og kæ-
den bevæger kun navet, men hele 
hjulet følger med og driver cyk-
len fremad. 

City of London er hjulnavet i 
det globale finanshjul, hvis eger 
forbinder det med øer i hele ver-
den: Kanaløerne Jersey og Gu-
ernsey ud for Frankrigs kyst, Isle 
of Man mellem Skotland og Ir-
land, Gibraltar-klipperne, Baha-
mas ud for Florida, Turks- og Cai-
cos-øerne sydøst for Bahamas, 
Cayman-øerne mellem Cuba og 
Mexico, Jomfruøerne øst for Por-
to Rico i Stillehavet og flere atol-

Midland Bank, City of London (Foto: Steve Cadman, CC BY-SA 2.0, de.wikipedia.org/wiki/Midland_Bank Flick)
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ler i det sydlige Stillehav, som sta-
dig tilhører Storbritannien.

Befolkningen har intet at skulle 
have sagt i disse østater, hvor kapi-
talen er almægtig. Enhver der gør 
indsigelse imod det bliver ubøn-
hørligt forfulgt. Jerseys senator og 
minister, Stuert Syvret, blev arre-
steret af den grund og betegnede 
Jersey som ”Den Engelske Kanals 
Nordkorea”. Formentlig er de po-
litiske forhold ikke meget ander-
ledes, på de andre øer. 

City of London er selv en ”offs-
hore-ø” fortøjet i Themsen, der rå-
der over en frihed, som gør mange 
andre offshore-øer misundelige. 
En analyse af mulighederne for 
at reformere Londons administra-
tion kommer til denne konklusi-
on: ”Hvis vi skulle gå strengt lo-
gisk til værks, ville vi anbefale 
en sammensmeltning af City og 
Westminster. Men logikken har 
sine grænser, og Citys status lig-
ger uden for disse grænser.” [19].

Disse øer er kronkolonier, der 
hører endnu mindre til Storbritan-
nien end City of London gør. Det 
er øer, der har deres egne love, de 
har også deres egne regeringer, og 
de er privat ejet af ”Kronen” i det 
Forenede Kongerige. Guvernøren 
i hver af disse østater repræsente-
rer Kronen. 

Øerne betegnes som ”offsho-
re”: de ligger uden for deres egne 

kyster, uden for landenes egne 
love og uden for kontrol. Det mod-
satte af ”offshore” er ”onshore”. 
- ”Onshore”-økonomien er den, 
der findes på land og som tilby-
der produkter og tjenesteydelser, 
der er nyttige og gør vores tilvæ-
relse lettere. Nu er det sådan, at 
offshore-finanssektoren hjælper 
onshore-realøkonomien med at 
unddrage sig beskatning og an-
dre begrænsninger.

Alene i et enkelt kontorhus 
på Cayman-øerne, Ugland Hou-
se, har 18.000 virksomheder til 
huse. Der bringes penge til øer-
ne med privatfly, og kurererne har 
politieskorte til banken.

Carlos Lehrer, lederen af det 
columbianske Medellín-narko-
kartel, blev afhentet i øen Nor-
man’s Cays lufthavn af nøgne 
kvinder[20]. De nøgne skønhe-
der var indbyggere på øen. 

Men de 18.000 virksomheder 
har hverken brevkasser, firmaskil-
te eller skriveborde på nogen af 
disse øer. De står alle i City of 
London. 

Raymond Baker, lederen af 
”Global Financial Integrity” i 
Washington DC, betegner offsho-
re-systemet som ”det grimmeste 
kapitel af verdensøkonomien si-
den slaveriet”, og den mexican-
ske præsident José López Portillo 
sagde i 1982, at ”de private ban-

ker har hentet flere penge ud af 
landet end de kolonimagter, der 
har udbyttet os så længe vi kan 
huske tilbage.”

Brasilianske og argentinske 
dollar-obligationer havde den-
gang et udbytte på næsten 45 %. 
Obligationsejerne kunne på den 
måde fordoble værdien på mindre 
end to år. Brasiliens dollarkredi-
torer var for en stor del brasili-
anere og argentinere, der havde 
tegnet disse obligationer offsho-
re gennem City of London[21].

Disse kattelemme blev udnyt-
tet af ”Henwees” fra hele ver-
den (”Henwees” står for ”High 
Net Worth Individuals” - perso-
ner med en høj nettoformue) og 
udnyttede dem som en gigantisk 
pengevaskemaskine for krimi-
nelle penge. Man taler også om 
”Londongrad” med hentydning 
til de 300.000 russere, der lever 
i London[22].

Storbritanniens ”domicil rule” 
tillader, at man kan leve i landet 
uden at have bopæl der, hvorved 
man ikke behøver at betale skat. 
Der lever 60.000 ”Non-doms” i 
Storbritannien, blandt dem den in-
diske stålmagnat Lakshmi Mittal, 
russiske oligarker, saudiske prin-
ser, græske redere og den i Sus-
sex fødte baron Michael Anthony 
Ashcroft, medlem af det britiske 
Overhus, næstformand for det re-

gerende konservative parti og kas-
serer i ”International Democratic 
Union”. Skattemæssigt har han 
bopæl i det mellemamerikanske 
Belize, den tidligere koloni Bri-
tisk-Honduras.

Stater plyndret  
af pirater
Offshore-systemet gør det svært 
for staterne at regulere, fordi de 
fungerer som tilflugtssted, når 
nationale og internationale re-
guleringer mishager kapitalen. 
Det nedbryder desuden mere og 
mere den reale ”onshore-økono-
mi”. Offshore-verden er en verden 
af pirater, der afpresser fastlan-
dene. Det findes der flere instru-
menter til: En virksomhed optager 
f.eks. et offshore-lån, og omkost-
ningerne dertil nedsætter de in-
denlandske skatter. 

På den måde kan kapitalfonde 
overtage virksomheder for lånte 
penge, påføre de overtagne ofre 
gælden og indkassere overskuddet 
offshore og anonymt. I fagsproget 
et ”leveraged buyout” (En virk-
somhedsovertagelse med frem-
med kapital som løftestang).

Næsten 90 % af alle internatio-
nale lån gives af offshore-banker. 
De er det, som man i den offentli-
ge diskussion altid med ærefrygt 
omskriver til ”markederne”. Vore 

Grand Cayman–George Town (Luftfoto) (Foto: Roger W., flickr, CC BY-SA 2.)
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politikere og deres rådgivere ad-
varer gang på gang om at vi ikke 
må forurolige disse ”markeder”.

Et andet instrument er den så-
kaldte ”re-invoicing”: En forhand-
ler i City køber olie for 250 mil-
lioner dollars, f.eks. fra Angola. 
Den angolanske forretningsfor-
bindelse beregner sig imidlertid 
300 millioner dollars for købet og 
overfører differencen 50 millio-
ner til en konto, der administre-
rer offshore. Global Investment 
Integrity vurderer, at udviklings-
landene årligt går glip af ca. 100 
milliarder dollars til offshore-ver-
den. Det antages, at der for hver 
dollar udenlandsk udviklingsbi-
stand, tilflyder ti dollars til offs-
hore-finanscentrene[23].

Det første skridt på vej til den-
ne udplyndring er: Citys banker 
udlåner penge til udviklingslan-
dene i en størrelsesorden, som 
de slet ikke kan optage med en 
svagt udviklet infrastruktur. Næ-
ste skridt: Citys eksperter viser 
disse landes ledere, hvordan de 
kan overføre formuerne til de-
res private offshore-konti.Tred-
je skridt: City foranlediger den 
internationale valutafond til at 
tvinge staterne til at betale ydel-
serne på lånene[24].

Masseødelæggelses
våben
Det er altid forbundet med en risi-
ko at give et lån. Hvis en skyldner 
ikke kan tilbagebetale lånet, får 
kreditoren, der udlånte pengene, 
ikke sine penge. Denne risiko har 
finansvirtuoserne elimineret med 
en særlig forsikring: ”Credit De-
fault Swap” (CDS). En långiver 
bliver holdt skadesløs af forsik-
ringen, hvis hans skyldner ikke 
kan betale. 

Disse CDS kan imidlertid også 
tegnes af mennesker, der slet ikke 
har optaget lån, men simpelthen 
venter på at en person, et firma el-
ler en stat går konkurs. Når kon-
kursen indtræffer, får de forsik-
ringen udbetalt, også selvom de 
ikke selv har mistet noget. 

Den slags papirer er ”brand-
forstærkere”. De fungerer som en 
brandforsikring, som nogen teg-
ner i sin nabos hus. Hvis han sæt-

ter ild til naboens hus - og ikke 
afsløres, - indkasserer han for-
sikringspræmien.

City of London er hjulna-
vet i det globale finanshjul. 
Her fremstilles de finansielle 
”masseødelæggelsesvåben”, 

ved hjælp af hvilke finanssek-
toren underlægger sig de ud-

blødte stater.

Credit Default Swaps hører 
til de såkaldte kreditderivater. Et 
derivat (afledt af latinsk ”deriva-
re”) er et finansprodukt, hvis pris 
er afhængig af prisen på andre fi-
nansprodukter. Hvis jeg køber en 
ton hvede og venter, til prisen er 
steget 10 %, har jeg en fortjeneste 
på 10 %. Hvis jeg med et derivat 
indgår et væddemål på prisstig-
ningen på hvede, kan jeg man-
gedoble min indsats, også selv-
om jeg slet ikke har nogen hvede. 

Bliver der indgået mange af 
den slags væddemål om hvede, 
fører det på en eller anden måde 
til, at hveden faktisk stiger. I 2008 
- det år, hvor der var den stør-
ste hvedehøst i menneskehedens 
historie - blev prisen femdoblet 
på den måde. Mange millioner 
mennesker døde af sult. Det var 
massemord.

I 2011 beløb hele verdens øko-
nomiske resultat sig til 70  billi-
oner dollars. Over halvdelen af 
denne handel blev allerede for ti 
år siden på papiret afviklet gen-
nem skatteoaser. Siden da er tal-
let formentlig steget yderligere. 
Overskuddene ender i skatteoa-
serne[25]. På markedet for deri-
vater blev der i 2011 omsat 708 
billioner dollars - mere end det 
tidobbelte. Dette marked fødes 
af internationale bankforretnin-
ger og obligationer, hvoraf 85 % 
afvikles ”offshore”[26].

Hjulnavet i den globale finan-
skarrusel er City of London. Her 
konstruerer man de finansielle 
”masseødelæggelsesvåben”, som 
finanssektoren bruger til at under-
lægge sig de udblødte stater. På et 
møde i FN’s økonomiske og so-
ciale råd den 14. september 1994 
fremlagde David Rockefeller stra-

tegien således: ”Alt hvad vi behø-
ver er en rigtigt stor krise”[27].

Krigen imod Euroen

Denne krise skal ramme Euro-
en. Euroen er ved at blive far-
lig for euro-dollar-markedet, den 
valuta, som City of London gi-
ver ubegrænsede lån i: 40 % af 
transaktionerne verden over af-
vikles i dollars og 20 % i euro. Da 
Irak ville skifte til euro, blev lan-
det bombarderet. Da Libyen ville 
skifte til euro, blev det ligeledes 
bombet. Storbritannien var hver 
gang med i forreste linje. 

I Grækenland gik det uden 
bomber, idet metoderne er blevet 
mere raffinerede. Grækernes of-
fentlige gæld er 30.000 dollars per 
person. Amerikanernes er 200.000 
dollars per person. Men den sam-
lede gæld per person i Storbritan-
nien er den højeste i verden. 

Det er imidlertid muligt, at 
Grækenland har lige så store oli-
erigdom som Libyen, og landet har 
været regeret siden den 11.11.2011 
af Lucas Papademos. Hans for-
gænger Georg Papandreou ville 
have spurgt folket, om det ville 
acceptere diktatet fra det ”interna-
tionale fællesskab”. Hans hensigt 
om folkeafstemning førte til, at det 
”internationale fællesskab” inden 
for få dage tvang ham til at træde 
tilbage. Han skulle have rådført 
sig med finanssektoren forinden!

De nye koloniherrer i finan-
scentrene tvinger nu Grækenland 
til omfattende privatiseringer. Skal 
Akropolis sælges på tilbudspris? 
I hvert fald skal man sælge ud af 
landets infrastruktur, havnene, 

telekommunikationsnet, trafiksy-
stemer, mange øer og ikke mindst 
olieområderne i Middelhavet. De 
vil snart være i angelsaksiske kon-
cerners besiddelse.

Da premierminister Moham-
mad Mossadegh ville sikre Irans 
olierigdomme til sit folk, blev han 
styrtet. Shahen af Persien lavede en 
byttehandel med de britisk-ame-
rikanske oliekoncerner og deres 
efterretningstjenester: Tronen i 
en diktaturstat imod olie. Hvis 
de havde indgået en tilsvarende 
aftale, ville Saddam Hussein og 
Muammar al-Gadaffi stadig have 
været i live i dag!

Tilsvarende foregik byttehan-
delen mellem de syv herrer fra Je-
kyll Island og Woodrow Wilson: 
Et præsidentembede til gengæld 
for en privat centralbank.

ESM – en bemyndigel
seslov for et mafiastats
kup

”There are two ways to conqu-
er and enslave a nation”, sagde 
Adam Smith for 250 år siden: 
”One is by sword, the other is by 
debt”. (Der er to måder at erobre 
en nation og slavebinde den på. 
Den ene er med sværdet, den an-
den med gæld.) 

I Grækenlands tilfælde har 
man valgt den sidstnævnte. Men 
det handler ikke om Grækenland: 
Det handler om lånene i dollars, 
som kun kan udstedes så længe 
dollaren er den førende valuta i 
verden. Der er meget nære for-
bindelser mellem City of Lon-
don og Wall Street. Også Wall 
Street lever af dollarens fører-
skab i verden. 

Den Engelske Kanal mellem 
pund sterling og euroen er bredere 
end Atlanterhavet mellem dollar 
og pund sterling. Den europæiske 
centralbank ville gerne forhindre 
et euro-lånemarked i City of Lon-
don, og den ville vide, hvordan 
det kan forhindres. Derfor skal 
euroen skydes ned. 

For at udelukke at grækerne 
- og alle andre europæer - bliver 
spurgt igen, skal den europæiske 
stabiliserings-mekanisme ESM, 
Eurolandenes Krisefond, være en 

200 Euro erindringsmønt, 2002 
(Public Domain)
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redningsplanke med en grundka-
pital på 700 milliarder euro. Den 
skal kunne reagere hurtigt; låne-
markederne er utålmodige. De-
mokrati er irriterende for mar-
kederne. Derfor er ESM-landene 
forpligtede til at efterkomme et 
hvilket som helst ”capital call” 
(et investeringsfirmas eller for-
sikringsselskabs ret til at hæve 
en del af de penge, der er lovet 
af en investor) betingelsesløst og 
inden for 7 dage[28].

Finanssektorens herredømme 
over dollarens verden udvides på 
denne måde til også at omfatte 
eurozonen. ESM skal nyde juri-
disk immunitet, dens lokaler, fi-
nansielle værdier og formuer er 
urørlige, og dens medarbejdere 
kan ikke indbringes for nogen 
domstol. ESM skal være ”Euro-
zonens City of London”. Det er 
imidlertid en forening, hvis med-
lemmer ikke længere kan melde 
sig ud, som stater og regeringer 
altså er underlagt. Er man først 
en del af mafiaen, kan man hel-
ler ikke længere træde ud - hvis 
man har sit liv kært.

På denne måde er Adam 
Smiths forudsigelse ved at gå i 
opfyldelse. City of London er ved 
at virkeliggøre det, som ikke lyk-
kedes for den kongelige marine. 
Man har underlagt sig hele ver-
den ved hjælp af gældsætning!
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997 grundlagde han i „USA Busi-
ness Reframing“ instituttet (htt-
ps://www.business-reframing.de), 
hvormed han understøtter virk-
somhedernes ”flow”. Han er en 
af initiativtagerne til et almen-
nyttigt initiativ til omorganise-
ring af vores finansielle system 
(www.lust-auf-neues-geld.de) og 
er videnskabelig rådgiver i Wis-
sensmanufaktur (www.wissens-
manufaktur.net).
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 donér
Free21DK

Vi modtager gerne  
frivillige donationer:

Bank: GLS bank. BIC: GENODEM1GLS. 
IBAN: DE57 4306 0967 1185 9021 01. For 
støtte via medlemsskab af vores for-
ening find info på www.Free21DK.org


